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ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   
 

 Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуга број 2 - Услуга чишћења 
 

 Понуду упутити на бази следећих елемената: 
 

Р. 

бр. 
Опис 

Јединица 

мере 

Оквирна 

потреба 

(радних 

часова) на 

годишњем 

нивоу 

1. 

Редовно одржавање хигијене унутрашњих и спољних 

површина у објекту Наручиоца, у Ул. Ослобођења бр. 26, 

Руменка, око три пута месечно, по захтеву Наручиоца. 

Услуга чишћења вршиће се за површину око 190 m2, са 

следећим распоредом просторија -  сала са сценом и 

позоришним фотељама, радионица за уметничке 

едукације, канцеларија, дегажман, тоалети, мало 

двориште (5m2) укључујући и улаз у објекат. Хемијска 

средства и потребну опрему за одржавање хигијене 

објекта обезбеђује Наручилац. Услуге чишћења 

просторија Наручиоца обухвата:  
1. Услуге изношења смећа и постављања нових кеса за 

смеће;  
2. Пајање, брисање прашине, брисање подова и сценског 

простора; 
 

3. Одржавање хигијене у канцеларијском простору; 
 

4. Одржавање чистоће тоалета; 
5. Одржавање улаза у зграду, брисање прилаза и врата.  

Радни час 231 

 

Напомена:   

Количине су оквирне. 

С обзиром да се ради о услугама чији се обим, услед могућих варијација у потребама за 

истим,  не може прецизно утврдити на месечном нивоу, наведене количине су процењене на 

основу искуства Наручиоца и исте су оквирне, те приликом реализације уговора може доћи 

до одступања. 
Збирна вредност услуга не сме премашити вредност расположивих средстава опредељених за 

предметне услуге у уговорном периоду. 

 

Јединичне цене исказане у обрасцу понуде су фиксне за све време трајања Уговора. 

Понуђена цена обухвата трошкове превоза и осигурања извршиоца.  
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Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву. 
 

Рок за упућивање понуде: 18. фебруар 2021. године (четвртак) до 1200 часова. 
 

Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: 

kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу: 

Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка 

 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за пружене услуге, потписане 


